
Tŷ Pawb Agored 2020  

Pecyn gweithgareddau 
Archwiliwch ein oriel ar-lein! 
Bydd angen 
arnoch: 

Gallwch hefyd 
ddefnyddio: 



Proffil Artist a Hunan Bortread: 
 
Enw: 
 
Oed: 

•  Cyn i chi ddechrau arni, bydd angen i chi 
gael taith rithiol Arddangosfa Agored Tŷ 
Pawb ar agor lle gallwch ei gweld. Ewch 
i www.typawb.cymru a dilynwch y 
ddolen ar ein hafan, dylai'r daith weithio 
ar ffôn clyfar, tabled, gliniadur neu 
gyfrifiadur. 
 

•  Gallwch naill ai argraffu'r llyfryn hwn a'i 
lenwi, neu ddilyn yr awgrymiadau ar 
bapur gwag neu mewn llyfr braslunio.	

 
•  Am gyfle i ennill pecyn cyflenwadau 

celf Tŷ Pawb, e-bostiwch eich llyfryn 
gweithgareddau wedi'i gwblhau  
(sganiau neu luniau) i 
teampawb@wrexham.gov.uk erbyn 
21ain Rhagfyr 2020.    	

 



•  Dewiswch waith celf o 
daith rithiol Agored Tŷ 
Pawb i ail-greu gyda 
phen – gallwch 
ddefnyddio unrhyw liw 
rydych chi'n ei hoffi!  
 

•  Pa fath o gysgodi a 
llinellau allwch chi 
drio?  
 

•  Peidiwch â phoeni os 
ydych chi'n gwneud 
camgymeriad – fel ‘na 
mae artistiaid yn tyfu! 	

Tynnwch lun  
gyda phen 



Tynnwch lun 
o'r un gwaith 
celf 
deirgwaith: 

•  1. Tynnwch lun o'ch 
fersiwn gyntaf fel un 
llinell barhaus – 
peidiwch â thynnu eich 
pen na'ch pensil oddi 
ar y papur!	

 
•  2. Tynnwch lun o'ch ail 

fersiwn gan dim ond 
defnyddio dotiau – 
byddwch yn ofalus os 
ydych chi'n defnyddio 
pinnau ffelt!	

 
•  3. Tynnwch lun o'ch 

trydydd fersiwn heb 
edrych i lawr ar eich 
papur – edrychwch ar 
y gwaith celf wrth i chi 
dynnu llun!	

 
•  Pa un yw eich ffefryn?	



Tynnwch lun 
gyda rhan 
wahanol o'ch 
corff! 

•  Gallwch naill ai 
ddewis gwaith celf 
newydd, neu gadw 
gyda'r un peth.	

 
•  Arbrofwch gyda 

defnyddio 
gwahanol rannau 
o'ch corff i dynnu 
llun!	

 
•  Gallech roi cynnig 

ar ddal eich pen 
yn eich penelin, yn 
y llaw dydych chi 
ddim fel arfer yn ei 
ddefnyddio neu 
hyd yn oed rhwng 
eich traed! 	



Dewiswch 
waith celf a 
lluniwch fap 
meddwl am sut 
mae'n gwneud 
i chi deimlo.  

Gallech gynnwys:  
 
•  Geiriau emosiynol 
 

•  Atgofion y mae’r 
gwaith celf yn eich 
atgoffa o	

 
•  Siapiau sy'n 

mynegi eich 
teimladau am y 
gwaith celf – 
cofiwch nad oes 
rhaid iddyn nhw 
fod yn deimladau 
cadarnhaol! 



Tynnwch lun o'ch 
hoff waith celf 
o'r Tŷ Pawb 
Agored yma. 

Beth allwch chi ei 
ddarganfod am y 
gwaith celf hwn?	
 
•  Pwy yw’r artist?	
 
 
•  Oes ganddo deitl?	
 
 

•  Pa gyflenwadau celf 
a ddefnyddiwyd i'w 
wneud? 

Cofiwch y gallwch 
bleidleisio dros eich 
hoff artist yn y Tŷ 
Pawb Agored ar ein 
gwefan: 
www.typawb.cymru 


